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Inleiding U hebt de beschikking over een 
telefoontoestel van het type 
Memofoon. Dit druktoetstoestel heeft 
vele handige voorzieningen.
Op het toestel:
• verkort kiezen
• nummerherhaling
• luidspreker
• regelbare elektronische bel

In de hoorn:
• volumeregelaar
• uitschakelbare microfoon

In deze gebruiksaanwijzing staat hoe 
u het toestel aansluit, bedient en 
onderhoudt. Een aantal voorzieningen 
functioneert alleen als de Memofoon 
op het elektriciteitsnet aangesloten is. 
Lees daarom deze gebruiksaanwijzing 
goed door, dat kan veel ongemak 
voorkomen.
Veel telefoonplezier met uw nieuwe 
Memofoon.
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Aansluiten

De toetsen

De Memofoon dient u zowel op het 
telefoonnet als op het lichtnet aan te 
sluiten. U heeft een netstekertrafo 
erbij geleverd gekregen. Deze is nodig 
om de extra voorzieningen van de 
Memofoon goed te laten 
functioneren. Eerst sluit u het snoer 
van de netstekertrafo op de achter
zijde van de Memofoon aan (zie 
afbeelding). Het speciale stekertje 
kunt u maar op één manier op de 
achterzijde van het toestel aansluiten. 
Daarna stopt u de netstekertrafo in 
het dichtstbijzijnde stopcontact.
De 4-polige telefoonsteker doet u in 
het stopcontact voor de telefoon.

De Memofoon heeft druktoetsen. 
Daarmee bouwt u snel en eenvoudig 
een verbinding op. Wel dient u erop te 
letten dat u de toetsen niet te kort 
indrukt. Vermijd ook dat u twee 
toetsen tegelijk indrukt. Tenslotte nog 
dit: wacht ook niet te lang tussen het 
indrukken van opeenvolgende 
toetsen. Dit alles voorkomt verkeerde 
verbindingen of helemaal geen 
verbinding.
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Verklaring van de 
toetsen:

( . ^ r _ ^ Alarmtoetsen: om A B direct de daaronder 
v__/ V—_/ vastgelegde nummers 

te kiezen.

CE)
CD

Memotoets: om de verkort te 
kiezen nummers te kiezen.

Herhaaltoets: om het laatst 
met de hand gekozen telefoon
nummer te herhalen en om bij 
het vastleggen van verkort te 
kiezen nummers de kiestoon 
aan te geven.

Ruggespraaktoets: alleen te 
gebruiken als de Memofoon 
op een bedrijfstelefoon
centrale aangesloten is.

Programmeertoets: om 
telefoonnummers voor verkort 
kiezen in het geheugen vast 
te leggen.

Luidsprekertoets: om 
luidspreker aan (ingedrukt) of 
uit te schakelen.

f ^ fTT) : hebben geen functie 
I 7^ I I I (evt. te gebruiken als 
v------/ V_—J geheugenplaats).

De beltoon Bij inkomende gesprekken laat de 
Memofoon een elektronisch signaal 
horen via de luidspreker. Dit geluid 
kunt u instellen met de schakelaar die 
aan de onderzijde van het toestel zit. 
Deze schakelaar heeft 4 standen.
Met een muntstuk kunt u zelf de toon 
en geluidssterkte van het signaal 
regelen.
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Regelbare
geluidssterkte

Aan de bovenzijde van de hoorn zit 
een regelwieltje. Daarmee regelt u de 
geluidssterkte van het inkomende 
geluid van de hoorn en de luidspreker. 
Ook tijdens een gesprek kunt u de 
geluidssterkte regelen.

Uitschakelen
microfoon

Als u de hoorn met het regelwieltje 
naar boven horizontaal vasthoudt of 
neerlegt, dan wordt de microfoon in 
de hoorn automatisch uitgeschakeld. 
Degene met wie u belt, kan dan niets 
horen van wat u zegt of doet.
Voorkom ongewenst uitschakelen van 
de microfoon tijdens een telefoon
gesprek door de hoorn niet al te 
horizontaal te houden.



De luidspreker U kunt anderen met een gesprek mee 
laten luisteren via de luidspreker.
Druk dan de rode luidsprekertoets in 
nadat u de hoorn heeft opgenomen. 
De luidsprekertoets vergrendelt 
vanzelf als u deze een beetje naar 
voren duwt, en blijft in de ingedrukte 
stand staan. Als u de hoorn weer op 
het toestel legt, springt de toets weer 
terug en is de luidspreker 
uitgeschakeld. Tijdens een telefoon
gesprek schakelt u de luidspreker uit 
door de luidsprekertoets te 
ontgrendelen. De geluidssterkte van 
de luidspreker regelt u met het wieltje 
in de hoorn.

Spreken 
op afstand

De luidspreker en de gevoelige 
elektronische microfoon in de hoorn 
maken dit in beperkte mate mogelijk. 
De afstand van de spreker tot de 
microfoon heeft veel invloed op de 
kwaliteit van het ontvangen geluid bij 
degene met wie u belt. Spreek daar
om altijd zo dicht mogelijk bij de 
microfoon. Als u de hoorn hierbij op 
tafel legt, zorg dan dat de microfoon 
niet naar beneden ligt, want dan is 
deze uitgeschakeld.



Het geheugen

Vastleggen van
telefoonnummers

Voorbeeld:
Telefoonnummer 020-211811 onder 
„adres"[4l vastleggen:
1) (F) ingedrukt houden

3) ©
4) (D OU) (Deus
5) (M)

6) ©
7) [~p] loslaten

In het geheugen van de Memofoon 
kunt u 12 telefoonnummers 
vastleggen om verkort te kiezen.
Die telefoonnummers mogen 
maximaal uit 22 posities (cijfers en 
„wachten op de kiestoon") bestaan, 
ruim voldoende voor het langste 
internationale telefoonnummer. 
Bovendien onthoudt de Memofoon het 
laatste met de hand gekozen nummer. 
Het geheugen functioneert alleen als 
de Memofoon ook op het lichtnet 
(220 V) aangesloten is. Als de net
spanning uitvalt, blijven de nummers 
in het geheugen intact door een 
ingebouwde batterij. Bij net- 
spanningsuitval kunt u gewoon 
nummers met de hand blijven kiezen.

Als u een telefoonnummer in het 
geheugen vastlegt, moet het een 
„adres", een plaats in het geheugen 
krijgen. U hebt de keuze uit 0 t/m 9 
( en evt. * en# ) en de letters A en B. 
Het door u vastgelegde nummer 
bewaart de Memofoon onder het 
„adres" dat u aangeeft. Dat cijfer of 
die letter gebruikt u als u verkort het 
telefoonnummer kiest.

- Laat de hoorn op het toestel liggen.
1) Druk de programmeertoets in en 

houd deze ingedrukt.
2) Kies, indien nodig, het netnummer.
3) Druk na het netnummer de herhaal

toets even in: de Memofoon wacht 
dan bij het verkort kiezen eerst op 
de kiestoon.

4) Kies het abonneenummer.
5) Druk, na het abonneenummer, de 

memotoets in.
6) Kies het „adres" waaronder dit 

nummer verkort te kiezen is
(0 t/m 9 of alarmtoets A of B).
Eén „adres" kan slechts één 
telefoonnummer bevatten.

7) Laat de programmeertoets los.
- Noteer het nummer op het 

nummerplaatje onder de hoorn.
Attentie: Als u een lokaal telefoon
nummer, dat u normaal zonder net
nummer kiest, wilt vastleggen, dan 
programmeert u alleen het abonnee
nummer.



Voorbeeld:
Telefoonnummer 020-211811 onder 
,,adres"[2] vastleggen:
1) [p] ingedrukt houden
2>(Ö)

3)©

5)0

7) ©
8) ©

9) [p] loslaten

Bij bedrijfstelefooncentrales waar eerst 
de nul voor de buitenlijn gekozen moet 
worden, programmeert u voor het 
verkort te kiezen nummer als volgt:
- Laat de hoorn op het toestel liggen.
1) Druk de programmeertoets in en 

houd deze ingedrukt.
2) Kies de nul.
3) Druk de herhaaltoets even in.
4) Kies, indien nodig, het netnummer.
5) Druk de herhaaltoets even in.
6) Kies het abonneenummer.
7) Druk de memotoets even in.
8) Kies het „adres" (A, B of 0 t/m 9).
9) Laat de programmeertoets los.

Een vastgelegd
nummer wissen

Als u een nieuw telefoonnummer 
vastlegt onder een door u aangegeven 
„adres", dan wist de Memofoon 
automatisch het oude nummer dat 
eerder onder dat „adres" vastg'elegd 
was.
Wilt u een nummer wissen zonder een 
nieuw telefoonnummer vast te 
leggen, ga dan als volgt te werk.
• Druk de programmeertoets in en 

houd deze ingedrukt.
® Druk de memotoets in.
• Druk het cijfer of de letter van het 

verkorte kiesnummer („adres") in.
• Laat de programmeertoets los: het 

telefoonnummer is gewist.

Kopiëren van
een nummer

Het laatste met de hand gekozen 
nummer of een nummer dat al is 
vastgelegd onder een bepaald „adres" 
(A, B of 0 t/m 9) kunt u weg zetten 
onder een nieuw „adres".
® Leg de hoorn naast het toestel.
• Druk de herhaaltoets in (voor het 

laatste gekozen nummer) of druk 
cijfer of letter in van het „adres".

• Wacht tot de Memofoon het hele 
nummer heeft gekozen.

• Druk de programmeertoets in en 
houd deze ingedrukt.

• Druk de memotoets in.
• Druk cijfer of letter in van het 

„adres" waaronder dit verkort te 
kiezen nummer moet komen.

• Laat de programmeertoets los: het 
nummer ligt nu vast onder het 
nieuwe „adres".
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Telefoneren

Verkort kiezen

Als iemand uw nummer gekozen 
heeft en u bent niet in gesprek, dan 
klinkt het oproepsignaal van de 
Memofoon. Deze oproep beantwoordt 
u door de hoorn van het toestel te 
nemen en u te melden.
Zelf kunt u een gesprek op 2 manieren 
opbouwen met de Memofoon. In de 
eerste plaats met de hoorn in de 
hand: u kiest dan het gewenste 
nummer als u de kiestoon hoort.
In de tweede plaats met de hoorn op 
het toestel: u vergrendelt dan de 
luidsprekertoets (iets naar voren 
indrukken) en u kiest het nummer als 
u de kiestoon door de luidspreker 
hoort. Wordt uw oproep beantwoord, 
neem dan de hoorn van het toestel.
De luidspreker schakelt dan 
automatisch uit. Wordt uw oproep 
niet beantwoord, dan schakelt u het 
toestel uit door de hoorn op de haak 
te leggen.

In het geheugen van de Memofoon 
kunt u 12 telefoonnummers 
vastleggen om verkort te kiezen (zie 
„Vastleggen van telefoonnummers").
2 nummers kunt u verkort kiezen met 
de alarmtoetsen A en B en de 
10 andere nummers met de 
memotoets en cijfertoetsen. 

Alarmtoetsen A en B:
• Neem de hoorn van het toestel of 

vergrendel de luidsprekertoets.
• Druk alarmtoets A of B in: de 

Memofoon kiest voor u het 
vastgelegde telefoonnummer.
De 10 verkorte nummers:

• Neem de hoorn van het toestel of 
vergrendel de luidsprekertoets.

• Druk de memotoets in.
• Kies het „adres" (cijfer 0,1, 2........9)

van het verkort te kiezen nummer: 
de Memofoon kiest voor u het 
onder dat „adres" vastgelegde 
telefoonnummer.
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Nummer-
herhaling

Nummerplaatje

Schoonhouden 
van het toestel

Het laatste nummer dat u met de 
hand heeft gekozen onthoudt de 
Memofoon. Dit nummer kunt u weer 
opnieuw laten kiezen.
• Neem de hoorn van het toestel of 

vergrendel de luidsprekertoets.
• Druk de herhaaltoets in: de 

Memofoon kiest het laatste door u 
zelf gekozen nummer.

Op het toestel, onder de hoorn zit een 
nummerplaatje. Daarop kunt u uw 
eigen telefoonnummer en de verkort 
te kiezen nummers noteren.
U kunt op het nummerplaatje 
schrijven, nadat u het doorzichtige 
beschermplaatje omlaag heeft 
geschoven. In deze gebruiks
aanwijzing staan nog een aantal 
reserve nummerplaatjes.

Het schoonhouden van het toestel 
vraagt enige aandacht. Het toestel is 
vervaardigd van thermoplastisch 
materiaal. Wrijven met een droge 
doek hiervan werkt averechts, want 
stofdeeltjes worden dan juist 
aangetrokken. Wrijfwas en andere 
chemische middelen kunnen het 
materiaal aantasten. Het beste is een 
iets vochtige doek of anti-statische 
doek te gebruiken.
N.B. Het is niet raadzaam uw toestel 
te plaatsen op meubels die met een 
synthetische lak zijn behandeld.
De rubber voetjes en de lak kunnen op 
elkaar inwerken.
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Beschadiging en
storing

Verhuizing en 
informatie

Bij storing of klachten kunt u contact 
opnemen met de storingsdienst, 
tel. 007. Of u gaat naar de dichtst
bijzijnde telefoonwinkel; bel (gratis) 
004 voor het adres.
Als de Memofoon naar mening van de 
PTT zo beschadigd of gestoord is dat 
deze vervangen of gerepareerd moet 
worden, gebeurt dat gedurende 3 jaar 
vanaf de dag van aansluiting voor 
rekening van de PTT. De vervanging 
of reparatie is niet kosteloos als de 
beschadiging of storing naar oordeel 
van de PTT aan uw schuld te wijten is. 
Na afloop van de periode van 3 jaar 
wordt de Memofoon, als reparatie niet 
meer mogelijk is, kosteloos vervangen 
door een standaardtype telefoon.

Als u op uw nieuwe adres ook een 
telefoonaansluiting wilt, neem dan 
tijdig (2 maanden tevoren) contact op 
met de klantendienst 004 van uw 
telefoondistrict. U kunt ook naar de 
dichtstbijzijnde telefoonwinkel gaan. 
De Memofoon kunt u zelf mee nemen 
naar uw nieuwe adres.
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